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Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov komisií obecného zastupiteľstva
v Lednických Rovniach

Schválené:

14.12.2015

Uznesenie č.:

13/2015 - D/13

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného
zastupiteľstva v Lednických Rovniach

V súlade s § 11 odst. 4 písmeno k zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne určuje :
Čl. I.
Tieto zásady upravujú :
1. Výšku odmeny poslancov a ďalšie náležitosti, súvisiace s výkonom ich funkcie.
2. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva.
Čl. II.
Odmeny poslancov
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva vzhľadom na úlohy, ktoré plní, patrí odmena 20,00 ,- € za
každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Náklady, na cestovné pri zabezpečovaní
úloh mimo Lednických Rovní, si poslanec OZ môže uplatniť v zmysle zákona č. 283/2002
Z.z. v platnom znení o cestovných náhradách.
2. Členovi obecnej rady prislúcha za účasť na zasadnutí Obecnej rady Lednické Rovne odmena
20,00 ,- €
3. Starosta obce môže poslancovi OZ za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť
mimoriadnu odmenu.
Čl. III.
Odmeny členom komisií
1. Členom komisií Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, poslancom a ďalším členom
komisií prislúcha odmena za každú účasť na zasadnutí komisie nasledovne :
a) Predsedovi komisie prislúcha za účasť na komisii odmena
18,00 ,- €
b) Tajomníkovi komisie prislúcha za účasť na komisii odmena
18,00 ,- €
c) Členom komisie prislúcha za účasť na komisii odmena
15,00 ,- €
d) Náklady, na cestovné pri zabezpečovaní úloh mimo Lednických Rovní, si člen
komisie môže uplatniť v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. v platnom znení
o cestovných náhradách.
2. Starosta obce môže členovi komisie za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť
mimoriadnu odmenu.
3. Rečníkovi za účasť na občianskom obrade (sobáš, pohreb) ako účinkujúcemu, patrí odmena
vo výške 30,00 ,-€ za obrad.
Čl. IV.
Odmeny poslancov za účasť na občianskych obradoch
1. Poslancovi za účasť na občianskom obrade (sobáš, pohreb) ako účinkujúcemu, patrí odmena
vo výške 15,00 ,-€ za obrad.
2. Odmena sa vzťahuje aj na člena komisie, ktorý účasťou na občianskom obrade vypomáha

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Odmeny, uvedené v Čl. I., II., III. a IV. týchto zásad budú vyplácané raz ročne.
2. Tieto zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa
14.12.2015 a meniť, alebo doplniť ich možno len uznesením obecného zastupiteľstva.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom Lednické Rovne.
4. Schválením týchto zásad strácajú platnosť zásady odmeňovania poslancov OZ a členov
komisií OZ, zo dňa 15.06.2011 a dodatok č. 1 zo dňa 28.11.2012.

V Lednických Rovniach, dňa 14.12.2015

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

